
 

 
 

برای داوطلبان این مقطع امری حیاتی است. امروزه دانشجویان زیادی پس از   1402مشاوره کنکور ارشدبهره مندی از  

قمند به ادامه تحصیل در مقاطع باالتر یعنی کارشناسی ارشد و حتی دکتری هستند.  فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی، عال

این افراد، برای ادامه تحصیل در هر یک از این مقاطع، باید مجددا در کنکور شرکت نمایند. لذا، کسب رتبه قبولی در کنکور 

کنکور کارشناسی ارشد و یا مقاطع دیگر شرکت   نیز زمانی امکان پذیر است که داوطلبان با آمادگی بیشتر و آگاهانه تر در

نمایند. آمادگی برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد نیازمند شناخت بهتر رشته تحصیلی، مطالعه درست منابع درسی و از 

از   دمشاوره کنکور ارشهمه مهمتر برنامه ریزی درست، می باشد. داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد می توانند با استفاده از 

  .کلیات و جزئیات الزم در رابطه با این کنکور مطلع شوند

دریافت مشاوره تلفنی کارشناسی ارشد یکی دیگر از راه های کسب اطالعات الزم در خصوص نحوه انتخاب رشته، روش 

ماس تلفنی  صحیح برنامه ریزی، انتخاب منابع درست و... می باشد. شما داوطلبان عزیز بدون مراجعه حضوری، تنها با ت 

از مشاوران تحصیلی دریافت کنید تا با صرف هزینه و زمان کمتر، در کوتاه ترین زمان   می توانید بهترین راهنمایی ها را

  .خود را برای این آزمون سرنوشت ساز آماده کنید 1402تا برگزاری کنکور 

  

  مشاوره کنکور کارشناسی ارشد

ار حساس است و با ظرفیت کم، امکان پذیرش داوطلبان را فراهم می نماید. بنابراین کنکور ارشد همانند کنکور کارشناسی، بسی

تمامی آن دسته از داوطلبانی که مایل به پذیرش در این کنکور می باشند، الزم است در رشته های مختلف از وجود یک مشاور  

فته شوند. الزم به ذکر است تا بدانید که رشته های  در کنار خود بهره مند شوند تا بتوانند در همان رشته مورد عالقه خود پذیر

تحصیلی مختلف دانشگاهی در این مقطع، ظرفیت های متفاوتی را خواهند داشت. به همین دلیل قبولی در هر یک از این رشته  

برنامه ریزی  ها نیز با محدودیت ها و موانعی مواجه خواهند بود. یک مشاور خوب، می تواند متناسب با شرایط زندگی افراد  

  .تحصیلی را انجام داده و آن ها را کمک کنند تا در رشته مورد عالقه خود قبول شوند

  

 .وارد لینک شوید مشاوره و پشتیبانی کنکور برای کسب اطالعات بیشتر در مورد 

  

 اهمیت دریافت مشاوره کنکور ارشد 

داوطلبان ممکن است در طول سال تحصیلی برای کنکور آمادگی الزم را داشته باشند و تالش بسیاری برای قبولی در کنکور  

ت و اصولی داشته باشند. اما پس از مدتی دچار احساس یاس و ناامیدی در رابطه با  و مطالعه دقیق منابع به صورت درس

قبولی در کنکور سراسری به خود می دهد که در این شرایط یک مشاور به آن ها کمک می کند تا رتبه خوبی را کسب نمایند.  

  :شامل موارد زیر می باشنددر واقع، مشاوران خدماتی را ارائه می دهند که برخی از مهم ترین این خدمات، 

 آگاه کردن داوطلبان از زمان کنکور کارشناسی ارشد  •

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/


 

 
 

 آگاه کردن داوطلبان از نحوه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد  •
 ریزی برای کنکور کارشناسی ارشد  آموزش نحوه مطالعه و برنامه  •
 آگاه کردن داوطلبان از منابع کارشناسی ارشد  •
 عملکرد هر چه بهتر در جلسه کنکور ارشد مشاوره جهت  •
 کارشناسی ارشد بدون کنکور  مشاوره •

  

  

 

 اطالعیه 

  .یکی از مهم ترین گام ها در مسیر قبولی در کنکور ارشد، دریافت مشاروه تحصیلی از مجرب ترین مشاوران می باشد

  



 

 
 

 چگونه در کنکور کارشناسی ارشد قبول شویم؟ 

ند تا در کنکور ارشد شرکت کنند، همواره به دنبال روش هایی هستند که از طریق آن بتوانند  اغلب داوطلبانی که تصمیم دار

در این آزمون قبول شوند. این افراد می توانند از طریق انجام برخی کارها، به راحتی در کنکور کارشناسی ارشد و در رشته 

 :ه این افراد باید انجام دهند، شامل موارد زیر می باشندمورد عالقه خودشان، پذیرفته شوند. برخی از مهم ترین اقداماتی ک

  

 داشتن یک برنامه مطالعاتی اصولی

مهم ترین اصل در قبولی کنکور ارشد، داشتن یک برنامه خوب و اصولی است. افراد برای این که یک برنامه ریزی درست  

باید یک جدول برنامه ریزی طراحی کنند که در این داشته باشند، ابتدا باید هدف خود را مشخص کنند. پس از تعیین هدف  

جدول، ساعات مطالعه و کارهای روزمره خود را ذکر نمایند. الزم به ذکر است تا بدانید که برنامه ای اصولی است که هم  

 .شخصی سازه شده و منحصر به فرد باشد

  

 هدف گذاری برای کنکور ارشد

راد بتوانند در کنکور ارشد موفق شوند، هدف گذاری است. هر یک از افراد برای  یکی دیگر از عواملی که سبب می شود تا اف

پذیرفته شدن در یک دانشگاه و یک رشته خاصی تالش می کنند. لذا، هدف هر یک از آن ها با یکدیگر متفاوت می باشد. به  

ی رسیدن به این هدف، به صورت مستمر  همین دلیل، افراد ابتدا باید رشته و دانشگاه مورد نظر خود را انتخاب کرده و برا

  .تالش نمایند

  

  طراحی و تهیه جدول زمان بندی

زمانی که افراد تصمیم دارند تا یک جدول زمان بندی را طراحی کنند، ابتدا باید از ضرایب و مواد هر درس اطالع یابند. با  

ساعات بیشتری را برای مطالعه آن اختصاص می دهند.  این کار، دروسی که اهمیت بیشتری دارند را در اولویت قرار داده و  

پس از آن، ساعتی از روز را به مطالعه، استراحت، ورزش، تفریح و ... تعیین می کنند. عالوه بر این، در این جدول مشخص 

انجام دهند.  می شود که چه درسی در چه ساعتی خوانده می شود و افراد باید به آن متعهد بوده و در زمان مشخص، آن ها را 

یکی از روش هایی که افراد بتوانند به برنامه و جدول زمان بندی خود متعهد شوند، داشتن یک مشاور خوب است که به 

  .ساعته آن ها را به مطالعه تشویق کند 24صورت 

  

  آشنایی با منابع کنکور ارشد



 

 
 

به دنبال منابع آن می گردند. کنکور ارشد نیز از  زمانی که صبحت از یک آزمون و کنکور به میان می آید، اغلب داوطلبان  

این قاعده مستثنی نیست و افراد برای قبول شدن در آن، باید از منابع آن مطلع شوند. آشنایی با منابع اهمیت بسیار زیادی دارد 

مشکل خواهند شد.  زیرا، گاهی اوقات افراد ممکن است به سراغ منابعی قدیمی و یا اشتباه بروند که در این صورت، دچار  

پس از آشنایی با منابع، افراد باید آن ها را تهیه کرده و به صورت مستمر، مطالعه نمایند. برای افزایش شانس قبولی در کنکور  

ارشد، بهتر است که افراد کتاب های تست مختلفی را خریداری کرده و از طریق آن ها با سواالت کنکوری و نحوه طراحی  

   .سواالت، آشنا شوند

  

 . ، بر روی لینک کلیک کنید منابع کارشناسی ارشدبرای آشنایی با 

  

  

 در کنکور ارشد مطالعه اصولی دروس برای آمادگی

یکی دیگر از عواملی که سبب می شود تا افراد در کنکور کارشناسی ارشد قبول شوند، مطالعه اصولی دروس می باشد. افراد  

برای این که منابع را به درستی مطالعه کنند، می توانند از روش خالصه نویسی استفاده نمایند. در این روش، هم مطالب به 

ن آن ها ماندگار می شود و هم از طریق نوشتن، آن مطالب مجدد مرور می شوند. عالوه بر  صورت خالصه وار در ذه 

خالصه نویسی، افراد می توانند از طریق تست زنی نیز دروس را به خوبی مطالعه کنند. زیرا، در روش تست زنی مطالب 

ی خود را تقویت کنند، باید تمرین و تکرار را به صورت جزء به جزء می خوانند. آن ها برای این که بتوانند مهارت تست زن

 .کرده و نکات تست زنی را فرا بگیرند

  

 مشاور کنکور ارشد چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ 

هر یک از شما عزیزانی که تصمیم دارید تا در کنکور کارشناسی ارشد ثبت نام کرده و شرکت کنید، بهتر است که از یک  

ممکن است سوال کنید که یک مشاور خوب دارای چه ویژگی هایی می باشد؟ در پاسخ به   مشاور خوب کمک بگیرید. حال 

این سوال باید عرض کنیم که یک مشاور کنکور کارشناسی ارشد خوب باید تعدادی از ویژگی ها را داشته باشد که برخی از  

  :مهم ترین آن ها، شامل موارد زیر می باشند

 در کنکور کارشناسی ارشد شناخت کامل هدف داوطلب از شرکت  •
شناخت و تسلط کامل مشاور تخصصی کنکور کارشناسی ارشد درباره رشته مورد نظر و سایر رشته های مرتبط کارشناسی   •

 ارشد 
 تشریح کامل شرایط آزمون ارشد به داوطلب  •
قبولی در انواع دانشگاه های  ارائه اطالعات دقیق به داوطلبان در رابطه با کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای مورد نیاز برای   •

 ارشد 

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/


 

 
 

 فن بیان قوی مشاور برای مشاوره تحصیلی ارشد  •
 قدرت مشاور در ارائه منابع دقیق کنکور کارشناسی ارشد  •
 توانایی مشاور در تجزیه و تحلیل آزمونهای آزمایشی کارشناسی ارشد مختلف  •
  کالس های مناسب با توجه به شرایط داوطلبتسلط مشاور در شناخت اساتید برجسته کنکور کارشناسی ارشد و  •
 توانمندی مشاور در ارائه برنامه ریزی های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای شرایط مختلف داوطلبان کنکور ارشد  •
 توانایی ایجاد انگیزه و دیدگاه درست برای مطالعه آزمون کارشناسی ارشد  •
 با تجربه در مشاوره تحصیلی  تجربه باال در هدایت داوطلبان و تخصص همراه •

 

عالوه بر تمامی ویژگی های بیان شده، یک مشاور کنکور ارشد خوب باید ویژگی های دیگری نیز داشته باشد که برخی از 

  :آن ها به شرح زیر می باشند

  

 دلسوز و با محبت بودن مشاور 



 

 
 

در نظر گرفت، برخورد دلسوزانه او با داوطلبان    مشاوره کنکور ارشدیکی از مهم ترین ویژگی هایی که می توان برای تیم  

زیرا در صورت داشتن برخوردی نامناسب و بسیار خشک با داوطلب کنکور، وی پس از مدتی دیگر تمایل چندانی به  .است

 .دریافت خدمات مشاوره کنکور از مشاوره حتی در صورت پرداخت مناسب ترین قیمت مشاوره کنکور را ندارد

  

 ضعف داوطلبان  بررسی و رفع

یکی دیگر از خصوصیات مهم یک تیم مشاوره کنکور خوب که می توان به آن اشاره کرد، شناخت وی در رابطه با نقاط  

با شناخت این نقاط ضعف در جلسات یک تیم مشاوره کنکور حرفه ای می توانید برای رفع  .ضعف شما در انواع دروس است

 .دهید و بهترین درصدها را در دروس مختلف از آن خود کنیدآن ها اقدامات الزم را انجام 

  

  

 



 

 
 

 . نک کلیک نماییدبر روی لی مشاوره تحصیلیبرای آشنایی با شرایط دریافت 

  

 ساعته  24پشتیبانی 

از مهم ترین ویژگی ها و خصوصیات مطرح شده برای تیم مشاوره کنکور کارشناسی ارشد، پیگیر بودن مدام آن ها در رابطه  

اگر مشاور خصوصی کنکور، پیگیر کار شما و برگزاری منظم و   .با درس خواندن و روند پیشرفت شما دوستان عزیز است

 .ات مشاوره کنکور نباشد، شما هم بعد از مدتی انگیزه خود را از دست می دهید و مانند سابق درس نمی خوانیدمرتب جلس

 .نتیجه هم که چیزی به جز قبول نشدن در رشته و دانشگاه مورد عالقه نیست

  

  

 ارائه بهترین برنامه درسی

 .برنامه ریزی ها را برای رسیدن شما به موفقیت و پیشرفت ارائه دهدمشاوره کنکور ارشد، باید بتواند بهترین و جامع ترین 

آن هم برنامه ریزی که با توجه به اصول مشخص و با توجه به وضع درسی و شرایط خانوادگی و فردی شما و همین طور  

 .نقاط قوت و ضعفتان در انواع دروس عمومی و تخصصی نوشته شده باشد

  

 شد کمک بگیریم؟چرا باید از مشاور کنکور ار

هم اکنون که با ویژگی های یک مشاور خوب آشنا شدید، ممکن است سوال کنید که چرا باید از یک مشاور کمک بگیریم؟ در 

پاسخ به سوال شما عزیزان باید بیان کنیم که برخی از شما داوطلبان کنکوری عزیز ممکن است در حال حاضر شاغل باشید 

  .مشغول به کار باشید و ساعت های زیادی در طول روز

به همین دلیل، شما عزیزان فرصت کمی دارید تا منابع این کنکور را مطالعه کنید. در این شرایط، یک مشاوره کنکور ارشد،  

می تواند به شما کمک می کند با برنامه ریزی درست بتوانید موفقیت الزم را برای پذیرش در رشته مورد عالقه خود داشته 

ر این، مشاور کنکور کارشناسی ارشد، تمامی منابع این آزمون را به طور دقیق به شما عزیزان معرفی می کنند.  عالوه ب باشد.

 . کمک بگیرید تحصیلبه همین دلیل، بهتر است که از یک مشاور کنکور خوب همچون ایران 

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://irantahsil.org/


 

 
 

 

  

  

 ه کارشناسی ارشد مشاوره انتخاب رشت

انتخاب رشته یکی از مراحل بسیار مهم برای هر یک از شما دانشجویان و فارغ التحصیالن عزیز محسوب می شود. زیرا، 

تان را انتخاب کنید. همچنین، با توجه به شرایط زندگی و کاری خود  شما باید بر اساس رتبه کسب شده خود، رشته مورد عالقه

در مشاوره کنکور کارشناسی ارشد و مشاوره انتخاب رشته ابتدا به شما   .محل تحصیل اقدام نمایند  نسبت به انتخاب دانشگاه 

ها اطالعات الزم را به دست آورید. عالوه بر این، در صورت  شود تا نسبت به شرایط تحصیل در هر یک از دانشگاهکمک می

ی دانشگاه ها مطلع می نمایند تا هزینه های تحصیل در این  انتخاب دانشگاه های دارای شهریه، شما را از میزان شهریه تمام 

  .دانشگاه ها را به طور دقیق بدانید

  



 

 
 

   مشاوره تلفنی کارشناسی ارشد

همانگونه که اشاره شد، مقطع کارشناسی ارشد حساسیت بسیاری برای داوطلبان این مقطع دارد و نیاز به برنامه ریزی دقیق 

دانشجویان این مقطع می توانند به جای مراجعه حضوری، از مشاوره تلفنی  .خواهد داشتو پر رنگ تری از سایر مقاطع  

استفاده کنند. کارشناسان مشاوره تلفنی از ابتدا تا انتها کنار داوطلبان خواهند بود و آنها را در این مسیر سرنوشت ساز  

  .راهنمایی خواهند کرد

ت و مهمی برای پذیرش دانشجویان در نظر می گیرند که داوطلبان باید از های مختلف کل کشور دارای شرایط متفاودانشگاه

در مشاوره تلفنی ارشد این امکان وجود دارد که به صورت کامل و دقیق از نحوه   .این شرایط اطالعات کافی داشته باشند

 .مطالعه دروس مختلف، نحوه برنامه ریزی درسی، انتخاب رشته کارشناسی و ... آشنا شوید

یکی دیگر از موارد استفاده از مشاوره تلفنی بانک سواالت کارشناسی ارشد در رشته های مختلف است که بسیاری از 

مشاوره تلفنی ایران تحصیل آماده ارائه   .توان به راحتی به آن دست یافت  دانشجویان بدان نیازمندند و با مشاوره تلفنی می

 .ابتدا تا انتهای تحصیل می باشدخدمات با کلیه دانشجویان مقاطع مختلف از 

  

  مشاوره تلفنی انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد 

یکی از مهمترین خدمات مشاوره تلفنی در زمینه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد می باشد. بیشتر متقاضیان با مقوله 

به دلیل مهم بودن انجام درست و دقیق   .اوت استانتخاب رشته بسیار آشنا هستند و می دانند که انتخاب رشته مقاطع با هم متف

مشاور تلفنی کارشناسی ارشد این امکان را   .انتخاب رشته، مشاوره گرفتن در این زمینه امری بسیار الزم و ضروری است

ط ها ارائه می شود و شرای به داوطلبان می دهد که به پاسخ تمام سواالت خود درمورد رشته های جدیدی که در دانشگاه

مشاوره تلفنی حتی به سواالت دانشجویان در زمینه پذیرش بدون   .دانشگاه ها از لحاظ امکانات و خدمات رفاهی برسند

 .ها و شرایط ثبت نام آنها نیز پاسخگو می باشد آزمون دانشگاه

  

  مشاوره برنامه ریزی تحصیلی تلفنی کارشناسی ارشد

برنامه ریزی تحصیلی است داوطلب برای موفقیت نیاز به داشتن برنامه بسیار  یکی دیگر از خدمات مشاوره تلفنی کمک به 

دانشجو باید با برنامه ریزی درست شروع کند و پیش برود. مشاوره تلفنی ارشد برای آنهایی که  .قوی و حساب شده دارد

 .ه ای برای داوطلبان تنظیم کندقصد شرکت در آزمون را دارند و یا دانشجوی ارشد می تواند برنامه ریزی بسیار هوشمندان

بعضی از  .های خاص نمی باشد، بلکه کمک به تمام داوطلبان در تمام مراحل است البته هدف این مشاوره فقط گروه

 .داوطلبان بعد پذیرش در رشته مورد نظر خود تازه می فهمند که عالقه و استعدادی در رشته قبول شده ندارند

  



 

 
 

 اطالعیه 

ور کارشناسی ارشد این امکان و راهنمایی را می دهد تا ریسک انتخاب نادرست رشته را کاهش دهید و مشاور تلفنی کنک

  .انتخاب اصولی داشته باشید

  

   مشاور تلفنی کارشناسی ارشد ایران تحصیل

است و با   ایران تحصیل یکی از بزرگترین مجموعه ها در زمینه ارائه خدمات مشاوره تحصیلی در تمام مراحل به داوطلبان

مشاوران آکادمی ایران   .داشتن سال ها سابقه در امر مشاوره، یکی از بهترین مراکز مشاوره تحصیلی تلفنی می باشد

تحصیل می توانند دانشجویان را در ثبت نام، تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه ها، فرایند انتخاب رشته و وبرنامه ریزی درسی 

. یکی از مزایای استفاده از مشاوره تلفنی آکادمی ایران تحصیل این است که دانشجویان تا زمان فرا رسیدن آزمون یاری کنند

  .بدون پرداخت هیچ هزینه ای از خدمات مشاوره بهره مند می شوند

 



 

 
 

  

  خدمات مشاوره رایگان کارشناسی ارشد

الت خود در این زمینه از مشاور داوطلبانی که در ثبت نام کنکور ارشد شرکت می کنند ، می توانند برای رسیدن به سوا

برخی  .ها اطالع پیدا کنند تلفنی رایگان کارشناسی ارشد استفاده کرده و از رشته های مختلف با ظرفیت های مختلف دانشگاه

دانشگاه   ۲یا  ۱از رشته های کارشناسی ارشد به دلیل جدید بودن و تعداد کم فارغ التحصیالن آنان در این مقطع تنها در 

  .امکان پذیرش دارند

دانشجویان برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد راه های متفاوتی خواهند داشت، از جمله این راه ها می توان به استعداد 

درخشان ارشد اشاره کرد. کسانی که معدل الزم را کسب کرده اند بدون نیاز به شرکت در کنکور می توانند به راحتی در 

ا تحصیل کنند. این امر زمانی امکان پذیر است که از مشاور رایگان کارشناسی ارشد بهره بگیرند تا بتوانند  این رشته ه

  .انتخاب رشته مناسبی داشته باشند

دریافت مشاور تلفنی رایگان به دانشجو در اصالح و تغییر رشته های انتخابی کمک بسیاری خواهد کرد. مثالً وقتی فردی 

 .تخاب رشته کرده و دچار مشکل شده است، مشاوران در تغییرات و اصالح آن وی را راهنمایی می کنندخود به تنهایی ان 

برای بعضی از داوطلبانی که امکان پذیرش در رشته خود وجود ندارد و مایل به تغییر رشته در ارشد هستند و یا مایلند در 

م را کسب کنند ، دانشگاه پیام نور یک ترم تحصیلی را له کارشناسی ارشد بدون کنکور پیام نور شرکت کنند تا رتبه الز

عنوان زمان برای آزمون ورودی هر رشته در نظر می گیرد. در اینجا هم دریافت مشاور تلفنی رایگان و مشورت با  

  .کارشناسان مجرب می تواند داوطلب را از فنون الزم برای قبولی در هر یک از رشته ها آگاه سازد

  

 1402خبار مشاوره کنکور ارشد جدیدترین ا

 استفاده از برنامه ریزی آنالین برای کنکور ارشد 

برنامه ریزی آنالین در کمترین زمان ممکن انجام می شود و نیازی به پرداخت هزینه خاصی نمی باشد. از آنجا که برای  

یزی آنالین برای کنکور ارشد  دریافت هر گونه خدمات صرفه جویی در زمان و انرژی در اولویت می باشد، برنامه ر

  .می تواند یکی از بهترین روش ها برای مطالعه باشد 1401

 ضرورت انتخاب بهترین مراکز مشاوره تحصیلی 

یکی از مهم ترین چیزهایی که باید در دریافت مشاوره به آن توجه کنید، انتخاب بهترین مراکز با داشتن کادر مجرب د امر 

ه تحصیلی کنکور ارشد دارای حساسیت باالیی می باشد. پس بهتر است فرایند دربافت مشاروه  مشاوره است. چرا که مشاور

 .را به بهترین کارشناسان و بهترین مراکز بسپارید



 

 
 

 

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدمشاوره آنالین کارشناسی ارشدبرای دریافت 

  

 خالصه مطلب

آشنا کردیم. به یاد داشته باشید که   1402  مشاوره کنکور ارشددر این مقاله شما عزیزان را با اهمیت و ضرورت استفاده از  

اگر تصمیم دارید تا در این کنکور موفق شوید، بهتر است که از کارآزموده ترین افراد که متخصص ارائه مشاوره کنکور  

ران شما را با تمامی منابع این آزمون آشنا کرده و با آموختن اصول خواندن و کارشناسی ارشد هستند، کمک بگیرید. مشاو

  .برنامه ریزی، شما را یاری می کنند

یکی دیگر از روش های اخذ مشاوره تحصیلی جهت آمادگی برای کنکور و انتخاب رشته، مشاوره تلفنی کنکور کارشناسی  

د از راهنمایی های ارزشمند کارشناسان کارآزموده در امر مشاوره  ارشد است که با صرف هزینه و زمان کمتر، می توانی

نیاز به داشتن یک مشاور خوب و مجرب دارید، می  1402اگر در این زمینه مشاوره کنکور ارشد   تحصیلی بهره مند شوید.

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-98/


 

 
 

یی با متدهای روز دنیا در  توانید با همکاران ما در آکادمی ایران تحصیل ارتباط برقرار کنید. همکاران ما با توجه به آشنا

زمینه مطالعه درسی و آمادگی برای کنکور، می توانند شما را برای این آزمون مهم و سرنوشت ساز آماده نمایند و شما را در  

  .مسیر قبولی در رشته مورد عالقتان یاری کنند

  

 . کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 
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